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'incheiat Tn 9edinja Comisiei Juridice 9i de Disciplina din data de
12.10.2021, ora 17.45
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Sedinta se desfasoara online

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Buna seara. Ne aflam Tn 9edinta comisiei juridice 9i de disciptina a

CGMB pentru a discuta patru proiecte de hotarari aflate pe ordinea de zi
a 9edin+ei convocata de Tndata pentru ora 18:00. Tnainte sa mentionez
proiectele de hotarari 9i sa discutam pe marginea lor a9 dori sa 9tiu daca
domnul Apostol de la ASSMB s-a conectat.

Punctul numarul 1 - Proiect de hotarare privind alegerea
pre9edintelui de 9edin@ a Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti pentru 9edin ja extraordinara convocati de Tndata din data
de 12.10.2021. Proiectul de hotarare este initiat de catre Primarul General,
care ata9eaza un referat de aprobare 9i un raport de specialitate de la
DAT.J. Daca sunt observa+ii pe marginea acestui proiect? Nu sunt. va rog
supuneti la vot.
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul numarul 2 - Proiect de hotarare privind transmiterea Tn
administrarea Administrajiei Spitalelor 9i Sewiciilor Medicale
Bucure§ti a unei pirji din terenul situat Tn §oseaua Pipera nr. 55 9i
nr. 63 – 65, sector 2, in vederea operajionalizarii unitalii modulare din
zona Pipera. Este un proiect care vizeaza transmiterea Tn administrarea
ASSMB a unei parji din terenul situat Tn §oseaua Pipera nr. 55 9i nr. 63-
65. Practic proiectul de hotarare este pentru transferul spitalului modular
construit Tn §os. Pipera, la ASSMB, pentru a fi operationalizat ca spital
COVID. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare de la inijiator –
Primarul General al Municipiului Bucure9ti 9i un raport de specialitate de
la Directia Patrimoniu ASSMB si Directia Generala Investitii. Daca sunt
observatii pe marginea acestui proiect de hotarare? Nu sunt observa+ii. in
acest proiect de hotarare se menjioneaza ca autorizajla de funcjionare de
la Directia de sanatate Publica va fi objinuta Tn regirn de urgen+a pentru
ca se discuta despre opera{ionalizare acestui spital Tnca din aceasta
seara, vroiam sa aflu de la domnul Apostol daca aceasta autorizajie de la
DSP a fOBt obtinuta, sau este in curs de a fi obtinuta, care este stadiul
obtinerii acestei autorizatii.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Cum sa o objina domnule Rigu, daca nu are mandat? Trebuie

aceasta hotarare cu care se duce Ia ISU 9i Tncepe procedura cu Ministerul
sanatatii .

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Am Tnteles, deci autorizatia se obtine ulterior hotararii de Consiliu

General.

Domnul consilier Badiu Andrei
Din ce 9tiu eu plural scuze eI are nevoie de aceasta hotarare ca sa

aiba un mandat Tn baza caruia va functiona Tn prima faza chiar 9i Tn
urgenla pe o declarajie proprie raspundere urmand sa ii luam autoriza+ia
DSP, pe parcursul operajionalizarii.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
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Acum ca s-a conectat domnul Apostol, poate ne raspunde chiar
dansul.

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Buna ziua. fmi cer scuze nu am stiut ca trebuie sa intru si la aceasta

comisie, m-am mutat din cladire la colegii de la economic, a trebui sa
instalez aplica Iia, va ascult.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
S-a transmis catre Departamentul Tehnic, sa fiti chemat. Proiectul

de hotarare. Proiectul de hotarare care vizeaza transmiterea Tn
administrarea ASSMB a terenului din 9oseaua Pipera pentru
operajionalizarea spitalului modular de acolo aveam o Tntrebare vizavi de
obtinerea autorizatiei DSP, se mentioneaza ca aceasta trebuie sa fie
objinuta Tn regim de urgenta 9i vroiam sa 9tiu daca a obtinut aceasta
autoriza+ie sau au fost Tncepute procedurile sau de abia dupa adoptarea
acestei hotarari veji Tncepe procedurile

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
S-a depus demult memoriul. Deci, procedura impune depunerea

unui rnemoriu tehnic din partea spitalului, memoriul s-a depus aseara,
vizita colegilor de la DSP a avut loc dimineata, vizita de evaluare, am mers
cu domnul Ministru al sanatalii la ora 13, noi. Dupa' 9edinta de Consiliu
Genera, ultimul document care face parte din documentatia Tn baza careia
se elibereaza spitalului este acest proiect de hotarare de consiliu. S-au
evaluat circuitele epidemiologice s-a pus la dispozijie contra(,tele de
mentenanta de de9euri menajere de vidanjare, tot ce Tnseamna zona de
func{ionare Tn memoriul pe care iI depunem DSP-ului pe langa circuitele
epidemiologice definim tipul de patologie pe care colegii no9tri o vortrata,
echipa medicala pe care o avem dispusa deja pentru spitalul modular,
toata elementele ce !in de organizarea activitalii unui spital.

Domnul consilier Badiu Andrei
Am eu o Tntrebare. Cine e persoana responsabila cine e

reprezentantul legal?

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Al cui?
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Domnul consilier Badiu Andrei
Al entita+ii, acest spital.

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Doamna doctor Simin Florescu. Reprezentarea legala am crezut ca

Tntreba{i de ASSMB, proiectul vizeaza Tmputernicirea mea pd langa
transmiterea dreptului de administrare 9i Tmputernicirea mea pentru a
semna documentele privind transferul cu titlu gratuit a acestor containere
catre ASSMB, managerul spitalului este doamna conferenjiar doctor Simin
Florescu .

Domnul consilier Badiu Andrei
Am Tnteles Multumesc.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Mai am eu o Tntrebare, am observat Tn Nota de fundamentare ca se

mentioneaza o adresa de la spitalul clinic de boli infec+ioase 9i tropicale
Dr. Victor Babe9 din 5.10.2021 cuprinzand necesarul de personal inclusiv
personalul administrativ necesar pentru bunuri 9i servicii pentru
functionarea a 100 de paturi. Confirmaji acest lucru? Spitalul Victor Babe9
a trimis o solicitare necesara pentru funcjionarea a 100 de paturi.

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Solicitarea Spitalului Victor Babe9 a fost ceruta de catre noi, este un

necesar de personal 9i materiale, echipamente pe care iI aveau conturat,
I-au avut conturat si anul trecut in momentul in care s-a deschis sectia
modulara pentru 100 de paturi este daca vreji un punct de reper evident
ca pe masura ce vom operationaliza mai multe paturi direct propor{ional
se maresc 9i capacitatile din punct de vedere uman 9i logistic. Pentru 100
de paturi a9a cum exista un document pe care noi I-am cerut de la Spitalul
Victor Babe9, este un reper Tn baza caruia noi ne-am conturat
fundamentarea pentru Consiliul pe de o parte 9i fundamentarea Tn legatura
cu resursa umana, vreau sa va spun ca primele paturi pentru pacien+ii pe
care ii vom primi Tn aceasta seara a9a cum am stabilit la fata locului cu
colegii 9i cu domnul Ministru al sanata+ii avem tot personalul medical
dispus prin Ordin de Comandant deta9at conform Legii 136/2020.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
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Eu am citat din Nota de fundamentare a ASSMB-ului nu din alta
parte ca sa fie clar acest aspect.

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Eu am raspuns pentru ca sunt foarte deschis 9i sunt foarte multe

zvonistici pe holurile primariei capitalei 9i ma simt de-a dreptul Tndreptatit
sa vorbesc dupa doi ani de munca eu 9i colegii mei 9i dupa un an de
atacuri nefondate.

Domnul consilier RiFlu Andrei Daniel
sa ne referim la documentatia pe care o avem Tn faQ 9i nu la

zvonistici .

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Din ambele perspective exista o adresa din partea spitalului Victor

Babe9, care stau la baza fundamentarii capacita+ii lor financiare logistice
9i Tn legatura cu resursele umane, domnule consilier general.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Multumesc pentru explica+ii. Daca numai sunt alte Tntrebari sau

intervenjii din partea colegilor va supun la vot proiectul.

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 3 - Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
Municipiului Bucure§ti pe anul 2021 9i validarea modificarilor aduse
prin Dispozitia Primarului General al IUunicipiului Bucure9ti nr.
985/07.10.2021 privind modificarea bugetului local al Municipiului
Bucure9ti pe anul 2021 pentru punerea in aplicare a Ordonan jei de
Urgenji a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2021. Acest proiect de hotarare este initiat de Primarul
General care ata9eaza un referat de aprobare Tmpreuna cu toate liniile
bugetare care se modifica. De asemenea este un raport de specialitate de
la Direcjia Generala Economica, Tmpreuna cu o Nota de fundamentare de
la ASSMB, cu privire la aceste rectificari bugetare domnul Apostol daca
ne pute li spune cateva cuvinte despre aceasta rectificare bugetara.
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Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Rectificarea bugetara este un efect al punerii Tn aplicare a Ordinului

Comandantului Actiunii, ordin de comandat avizat de catre Ministrul
sanatatii care presupune deschiderea, redeschiderea, operajionalizarea
spitalului modular Pipera plecand de la nevoia foarte mare de paturi cu
oxigen de care Bucure9tiul are nevoie, rectificarea bugetara a ASSMB
prive9te doar costurile de operationalizare 9i costurile de funcjionare
costurile de functionare raportate la imobil vor fi suportate de catre
ASSMB, conform ROF-ului pe care TI avem, costurile privind
operationalizarea pe zona de aparatura medicala evident ca sunt la
Spitalul Victor Babe9, iar Spitalul Victor Babe9 mai are o componenta
suma aproximativ 6,6 milioane lei, serviciile conexe actului medical de
exemplu masa, de9euri medicale, bunuri de inventar, toate sunt expres
stipulate in Nota de fundamentare. Vom deschide spitalul Tn aceasta seara
pentru 100 de pacienji, avem primite 200 de concentratoare ca 9i sursa
de oxigen, din partea de DSU pe care le-am primit astazi, un articol
bugetar din rectificarea ASSMB prive9te achizijia a 262 de paturi, daca nu
ma Tn9el, Tncepand de maine vom cumpara diferenta de paturi. Pe masura
ce vom primi paturile ne vom duce de la 100 catre 200 de paturi unde
vom primi primii pacien Ii, revin cu sursa de tratament pe oxigen, aceste
concentratoare. Rectificarea ASSMB nu prive9te lucrarile pe zona de
instala jie de oxigen.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Ok, multumesc. Tnteleg ca exista echipamentele necesare pentru

100 de paturi, se aloca resursele financiare pentru completarea de patru
ori pana la capacitatea spitalului.

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Pana la capacitatea spitalului, iar costurile pe care le avem acolo

prevazute privesc doar zona de administrare din partea ASSMB 9i zona
de derulare a activitatii medicale, pe zona de spital, nu privesc lucrarile
privind instalajia de oxigen pentru acest amplasament.

Domnul consili-er Riqu Andrei Daniel
Ok. Mai am o Tntrebare la linia bugetara 71.01.0 2 respectiv ma9ini

echipamente 9i mijloacele transport a9 dori sa spLIne Ii pe baza caror criterii
au fost stabilite preturile estimative pentru aceste ma9ini 9i echipamente
9i mijloacele de transport.
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Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Este aparatura medicala pe care spitalul prin fundamentarea pe

care a trimis-o catre noi, catre dumneavoastra, am cuprinsul Tn

propunerea de rectificare bugetara, orice entitate publica 9i colegii no9tri
de la spital au derulat aceasta procedura conform legii, au facut evident o
cercetare de piata Tnainte pe de o parte, pe de alta parte au corelat-o cu
istoricul achizijiilor pe care spitalul le-a facut Tn acest an vreau sa va aduc
la cuno9tinta ca Spitalul Victor Babe9 alaturi de Carol Davila, Colentina 9i
ASSMB sunt aproape gata de a finaliza proiectele POIM, aproape 9
milioane de euro pentru fiecare. Sunt sume care sunt extrase dintr-o
coroborare cu achizitiile, cu istoricul pe achizitii Tnsa sumele acestea vor fi
la randul lor supuse licitatiei publice pe care spitalul o va desfa9ura sau
procedurilor de atribuire pe care spitalul Ie va derula conform legislatiei.
Deci, astea sunt evident ca la orice feI de articol bugetar sau la orice feI
de linie sume estimative.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Adica Ie veji achizijiona numai prin licitajie publica?

Domnul Apostol Vasile – Director ASSMB
Le vom achizitiona, nu eu, spitalul prin procedurile prevazute de

lege. Nu 9tiu, avem 9i legea starii de alerta unde pentru echipamente
servicii, materiale sanitare necesare luptei impotriva COVID pot opera 9i
cu negociere, fara publican, avem lege speciala pe de o parte iar pe de
alta parte avem inclusiv Tn legea achizijiilor publice negociere fara
publicare Tn mornentul Tn care urgen@ este atestata. Acestea sunt doua
dintre procedurile pe care le poti alege sau licitajia publica, colegii mei vor
alege Tn functie de momentul Tn care suntem. Achizitor Tn cazul asta va fi
Spitalul Victor Babe9.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Multumesc pentru explicajii. Comentarii vizavi de acest proiect? Nu

sunt. va rog supune li la vot proiectul.

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este
favorabil .

Proiectul numarul 4 - Proiect de hotarare privind aprobarea
Protocolului pentru darea in folosin A gratuita a 9apte autoturisme
aflate in domeniul privat al Municipiului Bucure9ti catre Direcjia de
Sinatate Publici a Municipiului Bucure9ti, in vederea desfa9urarii
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activita Iii specifice. Acest proiect este inijiat de Primarul General, care
ata9eaza un referat de aprobare. Daca sunt comentarii vizavi de acest
proiect? Nu sunt. va rog frumos sa supune li la vot.

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

va multumesc pentru participare. Declar Tnchisa 9edinta comisiei
juridice.

Sedinta s-a Tncheiat Ia ora 18.15

Pre9edinte

Rigu AnDrei Daniel

sI 'eta r

Badil Andrei


